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Mercado atrai novas empresas e conquista consumidores pela conveniência e saudabilidade. Há 
menos de dez anos o consumidor não-praticante de atividade física torcia o nariz para as 
barrinhas de cereais. Naquela ocasião, quando o mercado começou a despontar no País, apenas 
duas marcas - Nutry (Nutrimental) e Trio (United Mills) - atuavam no segmento. Hoje, este 
número é quinze vezes maior. A sofisticação dos produtos e a diversificação de público e sabores 
empurrou o segmento para cima. Atualmente o setor movimenta US$ 85 milhões e produz 350 
milhões de barras, cerca de 200 milhões a mais do que em 2000, segundo a Associação Brasileira 
das Indústrias de Alimentação (Abia). 
 
Para os especialistas do setor, a conveniência e a preocupação com uma alimentação saudável 
estimularam o aumento do consumo do produto. Desde 2000, aliás, o mercado vem ganhando 
novos concorrentes, como as gigantes Nestlé, Unilever, Kellogg’s e mais recentemente a General 
Mills, que acaba de ingressar na categoria, a qual cresce, em média, cerca de 15% ao ano. 
 
"Diversificação é a palavra de ordem do segmento. Hoje, as pessoas estão preocupadas com o 
que comem. Desde as crianças, passando pelos praticantes de esportes e até os idosos compram 
barras de cereais", afirma a executiva de marketing da United Mills, Betina Steinkopff. As 
barrinhas da marca Trio correspondem a 80% do faturamento da empresa, que no ano passado 
chegou a R$ 60 milhões, com alta de 25% em relação a 2004. 
 
A United Mills planeja seis lançamentos para os próximos meses. Acaba, inclusive, de colocar nas 
gôndolas uma barra de cereais light de mousse de chocolate - a primeira do mercado com 
recheio. "Isso permite uma entrada forte no segmento de doces, sem abrir mão do sabor", 
comenta a executiva, ao acrescentar que a intenção é também concorrer com os chocolates. No 
ano passado, a linha de barras - que incluía oito versões - registrou aumento de 25%, superior à 
média de mercado. 
 
Embora o predomínio do consumo seja na faixa etária de 14 a 28 anos, nas classes A e B, o 
mercado de barras de cereais também conquista espaço entre as crianças. "A barra virou um 
alimento de lancheira. Há locais, por exemplo, que inibem o consumo de produtos menos 
saudáveis em escolas", afirma o diretor comercial da Nutrimental, Ronaldo Pinto Flor. 
 
A marca Nutry foi a pioneira no segmento em território nacional, com o primeiro produto, lançado 
em 1994. Hoje, com 18 sabores de barras, é líder na categoria, com 1/3 do mercado. Segundo o 
executivo, variedades de sabores e baixo teor de calorias ajudam a criar a fidelidade do 
consumidor. 
 
"Trata-se de um mercado novo no Brasil. O setor começou a despontar na década de 90 e 
deslanchou com a estabilização vinda com o Plano Real", afirma o coordenador de economia da 
Abia, Denis Ribeiro, ao acrescentar que inicialmente o produto tinha a função de energético e 
atendia a uma demanda exclusiva: os praticantes de esportes e freqüentadores de academias de 
ginástica. 
 
A partir do ano 2000, entretanto, a dinâmica mudou. O crescimento atraiu novos competidores e 
a demanda foi amplificada. "O produto deixou o canal (de distribuição) tipo farmácia e partiu para 
o que se chama de food service", informa Ribeiro. 
 
Atualmente, a produção anual está perto de 9 mil toneladas, o que corresponde a cerca de 350 
milhões de barrinhas. "Há muitos lançamentos, novos sabores. Os produtos se sofisticaram, mas 
ao mesmo tempo despertaram o interesse de outros público e estão se popularizando", comenta o 
coordenador da associação. O executivo da Abia explica que tanto em dólar quando em 
quantidade o mercado cresce entre 14% e 15% por ano. 



 
O potencial do Brasil estimulou a norte-americana General Mills - que atua no País com as marcas 
Häagen Dazs, Forno de Minas, Frescarini e Pillsbury - a ingressar neste setor. Esta investindo US$ 
500 mil para trazer ao mercado brasileiro a barra Nature Value. 
 
Segundo o presidente da General Mills, Fernando Falco, a intenção é chegar a 15% de 
participação na categoria em até cinco anos. A partir de julho, a distribuição deve ser expandida 
com a abertura de uma fábrica em Buenos Aires. 
 
A companhia planeja, aliás, uma campanha para mídia de massa no final deste ano. A United Mills 
quer fisgar o consumidor trazendo ao País um produto já consolidado nos Estados Unidos. O 
diferencial da Nature Value, diz Falco, é sua crocância. "Fizemos testes que indicaram uma pré-
disposição à um produto crocante", afirma o executivo da General Mills. 
 

 
 
Atenção ao ponto-de-venda 
 
O ponto-de-venda é o grande foco das empresas fabricantes de barras de cereais. Segundo a 
Nestlé - no mercado desde 2000 com a barras Neston -, a barra de cereal é um produto de 
impulso e, justamente por isso, o material de PDV tem papel fundamental na comunicação ao 
consumidor, além da própria embalagem, que deve ter apelo aos benefícios nutricionais. 
 
A estratégia para comunicar Nutry segue linha semelhante. "Optamos pelo ponto-de-venda e 
acompanhamento do consumidor em academias e praias", diz Ronaldo Pinto Flor. 
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